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מיקאסה. בונים לכם עתיד.

"מיקאסה יזמות ובנייה" הינה חברה העוסקת בייזום, תכנון ובניה למגורים.

בשנות פעילותה פועלת החברה בסטנדרטים גבוהים במיוחד, ברמות 

גימור בלתי מתפשרות תוך רצון להביא בשורה של בנייה ייחודית ואיכותית.

ל"מיקאסה יזמות ובנייה" צוות מקצועי ומיומן המאפשר טיפול 

פרטני בכל פרט ופרט. החל מתכנון אדריכלי מדוקדק של מבנה 

וסביבת המגורים ועד מתן יחס אישי המוענק לכל לקוח ולקוח.

לקוחות החברה הם אלו העומדים בראש סדר העדיפויות. אופן 

והגשמת  רווחתם  שיתוף הפעולה הפורה עם הלקוחות למען 

רצונותיהם, ליווי צמוד לכל אורך הדרך, שירות אמין ומקצועי, הם 

אלו המחזקים את חזון החברה להעניק חווית מגורים ברמה אחרת 

שאין שנייה לה, בדירה חדשה עם חיוך על הפנים ומלאי שביעות רצון.

חברת "מיקאסה יזמות ובנייה" שמה דגש בבחירת פרויקטים בסביבות 

מגורים במיקומים מנצחים, בשכונות איכותיות, בקרבה לשירותים 

מרכזיים התואמים את סגנון ואיכות החיים והכל בתכנון מוקפד ואיכותי.

"מיקאסה יזמות ובנייה" שמה לה לדגל לבנות עתיד טוב יותר עבורכם.

052-7777815הגדוד העברי 75, חיפה mikasa.org.ilor@mikasa.org.ilinfo@mikasa.org.ilאור - 052-7777952 אילנית -



5 חד’, קומות 3,4,5 - 115 מ”ר

עיקרי מפרט טכני

ההדמיות והמצגים הם להמחשה בלבד ואת החברה יחייבו אך ורק תוכניות המכר והמפרט הטכני

מפרט פנים כללי בדירות

בניין בחיפוי אבן וחיפוי דמוי עץ

11 דירות יפהפיות במגוון גדלים 

מעלית שקטה ל-7 נוסעים

לובי כניסה מעוצב ומפואר

חנייה לכל דירה

מחסן לכל דירה

מפרט כללי בבניין 

ריצוף גרניט פורצלן 80X80 במבחר צבעים

חיפוי קרמיקה לקירות 30X60 במבחר צבעים

ריצוף דמוי דק במרפסות

ארוונות אמבטיה הכוללים כיור ומראה

אסלות תלויות עם מיכל הדחה סמוי

מבחר כלים סניטריים

 1.1X2.2 דלת כניסה מעוצבת

דלתות פנים מעוצבות ועמידות למים

אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור

ברזים תוצרת חמת

משטח שיש אבן קיסר במבחר צבעים

כיור בהתקנה שטוחה הכולל ברז נשלף תוצרת חמת

מערכת אינסטלציה איכותית עפ”י התקן הישראלי

חלונות עם זכוכית בידודית ורשתות בכל פתחי הדירה

תריסים חשמליים בחדר המגורים ובחדרי השינה

נקודות גז ומים במרפסת

הכנה לחשמל תלת פאזי

הכנה למיזוג אוויר מרכזי

דוד שמש 150 ליטר

הכנה לבית חכם

נקודות חשמל ותקשורת

צ
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